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קול קורא לקבלת הצעות לאספקת שירותי הוראה והדרכה לבחינות הבגרות ברמלה
עיריית רמלה (להלן" :העירייה") ,מעוניינת לקבל הצעות לאספקת שירותי הוראה והדרכה לבחינות
הבגרות לתלמידים תת משיגים לכיתות י' – יב' שנכשלו בבחינות הבגרות ו/או זקוקים לתגבור
לימודי .ב -5-בתי ספר התיכוניים בעיר רמלה ובתחומי הדעת השונים שמטרתם שיפור הישגי
התלמידי ם ,העלאת שיעורי הזכאים לבגרות בעיר ,חיזוק ההתמדה ומניעת הנשירה בשנה"ל
תשפ"א( .להלן" :השירותים").
 .1לצורך מתן השירותים  ,לעירייה על המציע לעמוד בתבחיני משרד החינוך המפורטים לעיל
ובתנאי הסף הבאים:
 .1.1המציע בעל ניסיון של 3שנות לימוד מלאות האחרונות לפחות (תשע"ח-תש"פ) באספקת
שירותי הכנה לבגרויות לתלמידים תת משיגים (תלמידי שח"ר-כיתות מב"ר ,אתג"ר
ואומ"ץ ) ,בעלי לקויות למידה ו/או זקוקים לתגבור לימודי ב -5-רשויות מקומיות לפחות,
כאשר אחת מהן בעלת מספר תושבים של מעל .100,000
 .1.2המציע בעל ניסיון של  3שנות לימוד מלאות האחרונות לפחות (תשע"ח-תש"פ) באספקת
שירותי הכנה לבגרויות לתלמידים תת משיגים (תלמידי שח"ר-כיתות מב"ר ,אתג"ר
ואומ"ץ ) ,בעלי לקויות למידה ו/או זקוקים לתגבור לימודי ,כאשר בכל שנה סיפק את
השירותים ל 1,000-תלמידים תת משיגים לפחות בכל שנה .
 .1.3לפונה תכנית ייחודית המותאמת לצרכי תלמידים תת משיגים (כיתות מב"ר ,אתג"ר
ואומ"ץ) ו/או זקוקים לתגבור לימודי והוא מעסיק צוות מורים ייחודי שעבר הכשרה
ייעודית המתאימה לצרכי תלמידים אלה.
 .1.4המציע בעל יכולת הצלחה מוכחת במתן השירותים בקרב תלמידים תת משיגים ו/או
זקוקים לתגבור לימודי ו/או בעלי לקויות למידה (כיתות מב"ר ,אתג"ר ואומ"ץ),
המתבטאת בהצלחה בבחינות הבגרות במקצועות אותם למדו בקורסים ו/או במסלולי
ההכנה לבגרויות בשיעור של לפחות  75%בשנה.
 .1.5המציע בעל יכולת להפעיל במסגרת התוכנית מערכת מיפוי אינטרנטית דינמית המשיקה
למנב"ס .מערכת המיפוי תשמש את בית הספר ככלי לטיפול באוכלוסיית התלמידים
הנכשלים .הפונה התחייב למרכיבי הדרכה והטמעה של המיפוי בתוך בתי"ס.
 .1.6למען הסר ספק צוות ההוראה שיופעל במסגרת התוכנית עומד בכל אלה:
 .1.6.1בעל ניסיון מוכח של  3שנות לימוד מלאות (סמסטר קיץ וחורף)בהגשה לבגרות של
תלמידים תת משיגים -תלמידי שח"ר ותלמידים בעלי לקויות ו/או זקוקים לתגבור
לימודי למידה בהיקף של לפחות  1,000תלמידים נכשלים בשנה  ,ובשיעור הצלחה
של  75%בשנה.
 .1.6.2מומחה בשיטות הוראה מותאמות לתלמידים אלו ובעל הכשרה ייעודית מתאימה
לאוכלוסיית שח"ר  ,להנחת דעתו של משרד החינוך.
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 .1.6.3למציע יכולת לספק שירותי הוראה ל כ 50-קורסים שנתיים ,מס' השעות של כל קורס
הכנה לבגרויות מלא יהיה  100שעות *אקדמיות ומס' התלמידים בכל קורס לא יעלה
על  25תלמידים.
*שעה אקדמית תחשב כ  45דק'.
 .1.7המציע הוא הגוף המפעיל על התוכנית.
 .1.8מודגש בזאת ,כי כל האסמכתאות המפורסם בקול קורא יהיו על שם המציע בלבד.
 .1.9מציע שלא יעמוד בדרישות הסף הנ"ל  ,הצעתו תפסל.
 .2מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו בעת הגשת ההצעה ,כחלק מההצעה:
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7

.2.8

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה החשבון המעיד על ניהול ספרי החשבונות ע"פ
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו.1976 ,
אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה החשבון לצורך ניכוי מס.
תעודת רשום מאת הרשם (עמותות /שותפויות /החברות).
במידה והמציע הינה עמותה רשומה -ייצרף המציע אישור ניהול תקין מטעם רשם
העמותות.
הצהרה בדבר אי העסקת עברייני מין וקיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסוימים התשס"א –  .2001ע"ג נספח ג'.
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ע"ג נספח ב'.
על המציע לצרף אסמכתאות לניסיונו כאמור ,וכן המלצות מרשויות מקומיות עמן עבד
המציע ,המפרטות בין היתר ,את השירותים שניתנו להן ,את תקופת מתן השירותים ,את
הצלחת השירותים כאמור ,ואת שם מנהל אגף החינוך אשר ממליץ על המציע בציון
תפקידו ,מקום עבודתו ומספר הטלפון הישיר שלו – יש למלא הפרטים ע"ג נספח א'.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי ההשתתפות בקול קורא (סעיף  1לעיל) ,יספק המציע ביחד
עם הצעתו ,את המסמכים /אסמכתאות בכתב המעידים על עמידתו בתנאים המפורטים
בסעיף זה.

את כל האישורים התומכים לעיל בצירוף קול הקורא מתבקש המציע להעביר לעירייה בתוך
מעטפה סגורה ,וכל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המשתתף/חברה בלבד .
 .3קריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה:
הצעותיהם של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף ינוקדו על ידי הוועדה המקצועית וזו תבחן
את ההצעות בהתאם למפורט .
בחירת ההצעה הזוכה תתבצע עפ"י המשקולות הבאים תוך שקלול רכיבים איכותיים
וכמותיים:
 .3.1איכות ההצעה –  -)75%( Aמשקל יחסי של  75%יינתן לאיכות ההצעה אשר תקבע על
בסיס הקריטריונים שבטבלה דלהלן:
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ברשויות
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אופן מתן הציון לכל אמת מידה

 5שנות ניסיון

 8נק'

 6-7שנות ניסיון

 12נק'

מעל  7שנות ניסיון

 15נק'

סה"כ
סל
ניקוד

15
נק'

מספר התלמידים אשר השתתפו בקורסים
שנלמדו במהלך שלושת שנות הלימוד המלאות
האחרונות במצטבר .
(שנת לימוד מלאה – סמסטר חורף וסמסטר קיץ)
– תשע"ח עד תש"פ
 3000-3999תל'

 5נק'

 4000-4999תל'

 10נק'

 5000ומעלה תל'

 15נק'

15
נק'

אסמכתא להצגה

טבלה הכוללת רשימת רשויות,
מוסדות ,מספרי קורסים,
מספרי תלמידים בכל קורס
עבור כל שנה"ל לימוד
ובמצטבר .

טבלה הכוללת רשימת רשויות,
מוסדות ,מספרי קורסים,
מספרי תלמידים בכל קורס
עבור כל שנה"ל לימוד
ובמצטבר .

איכות ההצלחה של המציע בקרב התלמידים,
יתבטא בהצלחתם בבחינת הבגרות באופן הבא:
לפחות  75%מהתלמידים שהשתתפו בקורסים
עברו אותם בהצלחה.

איכות
ההצלחה

הנתונים התבססו על עבודה בחמש רשויות
לפחות בהיקף של לפחות  1,000תלמידים במהלך
שלושת שנות הלימוד המלאות האחרונות (שנת
לימד מלאה – סמסטר חורף וסמסטר קיץ) –
תשע"ח עד תש"פ
 %הצלחה

נקודות

75-79

 10נק'

80-84

 15נק'

 85ומעלה

 25נק'

יש להגיש טבלה ברמת רשויות
עבור כל שנה"ל ולהציג ממוצע
תלת שנתי על גבי נספח א.
20
נק'

השיעור הממוצע ל  3השנים
שקדמו להגשת מסמכי ההצעה
של התלמידים העוברים את
בחינת הבגרות.
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ותק וניסיון הרכז בהגשה לבגרויות 10 -נק'
 4-5שנות ניסיון

 5נק'

מעל  5שנות ניסיון

 10נק'

הצגת רשימת העובדים
האופציונליים המוצעים,
הוותק וההכשרה שלהם
בתחום.

ותק וניסיון המורים המלמדים בהגשה לבגרויות-
 10נק'
העובדים
המועסקים
 10נק'
מעל  5שנות ניסיון
ומוצעים
ע"י המציע
צוות המורים יהיו בעלי ניסיון של שלוש שנים
מלאות (מועדי קיץ ו/או חורף (לפחות בהכנה
לבגרויות ,בעל הכשרה ייעודית מתאימה להוראה
לבגרות לתלמידים) ***השתלמות או קורס
להוראות תלמידים ,כגון השתלמויות של אגף
שח"ר  -השתלמות מב"ר ,אתגר ,אומ"ץ וכיוצ"ב,
ולחלופין ביחס לתלמידים לקויי למידה תידרש
הכשרה בהוראה מתקנת( ,ולחלופין בעלי ניסיון
מוכח בהוראה ובשיפור הישגים לתלמידים***
 4-5שנות ניסיון

ניסיון
ויכולת של
המציע
לבצע
מיפוי
דינמי
פדגוגי
והכנת
תכנית
תגבור
מותאמת
לתלמידי
בית הספר

 5נק'

פשטות הזנת הנתונים למערכת
התממשקות למערכת מנב"ס /משו"ב
דוגמת דוח מעקב למורה /מנהל ביה"ס

 5נק'
 5נק'
 5נק'

20
נק'

15
נק'

למשתתף צוות מורים מגוון,
המונה  10מורים לפחות
הזמינים לעבודה ברמלה
בתחומי הדעת השונים ובפרט
במתמטיקה ,עברית
והיסטוריה.

הצגת צילומי מסך מהמערכת,
סקירה של המערכת.
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טיב
ההמלצות
שקיבל
המציע

המלצות של גופים על השירותים שהמציע
מספק/מציע או סיפק להם בשלוש שנים
האחרונות למועד האחרון להגשת ההצעה.
המלצה אחת

 8נק'

 2המלצות

 12נק'

 3המלצות ומעלה

 15נק'

15
נק'

הצגת המלצות ורשימת
ממליצים עם ציון פרטי
התקשרות בהתאם לטווח
השנים הרלוונטי.

100
נק'

ניקוד כולל

 .3.2הצעת המחיר  -)25%( Bמשקל יחסי של  25%יינתן למחיר ההצעה אשר תקבע על בסיס
הקריטריונים:
אמת המידה לדירוג
עלות
לבגרות

לקורס

סה"כ סל ניקוד

אופן הניקוד

הכנה הצעת מחיר עבור קורס מלא -בו השתתפו עד  25תלמידים  100נק'
בהיקף של  100שעות אקדמיות.
ההצעה הזולה ביותר במצטבר תקבל את הניקוד המרבי
דהיינו  100נק' וההצעות האחרות ינורמלו ביחס אליה
בחלק היחסי וינוקדו בהתאם.
 100נק'

המחיר המוצע על-ידי המשתתף לקורס מלא ( 100שעות אקדמיות) לא יעלה על מחיר
המקסימום של ( ₪ 34,188לא כולל מע"מ) .למחירים האמורים לעיל יתווסף מע"מ כדין .
יש למלא את ההצעה ע"ג נספח ד' -טופס הצעת המציע.
* הצעה שתעלה על מחיר המקסימום  -תיפסל.
** יובהר כי בקורסים הממומנים על ידי משרד החינוך ,חלקה של העירייה יפחת בהתאמה
לשווי המימון של משרד החינוך.
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כל ציון בכל קטגוריה משתי אלה שנזכרו לעיל יינתן בטווח  0-100והם ישוקללו לציון סופי
מסכם ,שגם הוא יהיה בטווח  ,0-100על פי הנוסחה הבאה:
ציון ההצעה המשוקלל=  X 25%ציון המחיר  X 75 %+ Bציון האיכות A
 .4למען הסר ספק מובהר כי ,העירייה אינה חייבת לבחור כל הצעה ו\או כל הצעה שהיא.
 .4.1בסיום שלב הגשת ההצעות ,ובאם תוגש יותר מהצעה אחת ,תהה רשאית העירייה לבחור
את הזוכה בעל ההצעה הטובה ביותר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 .4.2באם תוגש הצעה אחת בלבד ,רשאית העירייה לבחור את הזוכה בעל ההצעה היחידה ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי או שלא לבחור את ההצעה.
 .4.3העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול קורא וכן להימנע מלהתקשר עם
הזוכה מנסיבות ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה ,וזאת בנוסף לזכותה על פי
ההסכם .החליטה העירייה כאמור ,לא תהא למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא.
 .4.4העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל קורסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל
בסיס מיפוי וצרכים פדגוגיים אשר יוגדרו על ידה .אין העירייה מתחייבת למס' מינימלי
של קורסים ו /או מס' שעות מינימלי בקורס.
 .4.5מובהר כי ,ככל שתבחיני משרד החינוך יישארו בעינם העירייה שומרת לעצמה את הזכות
להאריך ההתקשרות עם הזוכה ב -2-תקופות אופציונאליות נוספות (שנה"ל לימוד מלאות)
ככל שהמשתתף הזוכה ,יעמוד בתנאי הסף החדשים שייקבעו על ידי משרד החינוך,
תיוותר ההתקשרות בעיניה וייחתם נספח מעודכן.
עוד מובהר באם הקריטריונים יישנו /יעודכנו ע"י משרד החינוך ההצעה והזכייה יהיו
תקפים לשנה"ל בלבד .כל זאת בכפוף להודעה מוקדמת של  30ימים שתשלח על ידי
הרשות.
 .4.6בכוונת העירייה להתקשר עבור שנה"ל תשפ"א במתכונת מינימלית של  12קורסים בני
 50שעות אקדמיות כל אחד ,ולעירייה בלבד הזכות להאריך הסכם זה בשתי שנות לימוד
נוספות תשפ"ב ותשפ"ג בהתאמה.
 .4.7יובהר כי ,מדינת ישראל מצויה במתקפת מגפת הקורונה ( ,)covid-19בשל האמור הסכם
זה יהיה כפוף לכל שינוי שייכפה על הצדדים על ידי גורמי השלטון המרכזי .שינויים בהיקף
הפעילות ,השהיית הפעילות ,אופי הפעילות וכד' .יובהר כי שיקול הדעת הבלעדי לשינוי
הפעילות יהא של עיריית רמלה בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בעניין וצרכיה
העירוניים.
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עיריית רמלה

אופן בחירת הזוכה

לצורך קביעת הזוכה תדורגנה ההצעות על פי ציון כמפורט בסעיף " 3החלטות העירייה
וקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה".
לעיל ,הציון יחושב ביחס להצעה אשר ייקבע על ידי המחלקה המקצועית.
 .6הודעה על הזכייה וההתקשרות
 6.1הצעות המשתתפים ,תובאנה בפני ועדת מכרזים של הרשות ,אשר תקבע את ההצעה הזוכה
במכרז (להלן :״ההחלטה״).
 6.2בין הזוכה לבין הרשות ייחתם חוזה בתוך  10ימים מיום פרסום פרוטוקול הזכייה.
 6.3תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה ,ימציא כל זוכה לרשות את חוזה התקשרות על
נספחיו שיומצא לו על ידי הרשות כשהוא חתום על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לרשות,
בעקבות זכייתו ,לרבות ערבויות ,ואישורי ביטוח.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת
מסמכים ומסירת מידע נוסף .הצעות וכו' ,והכול מבלי להקים לפונה זכאות לתמורה כלשהיא עבור
שימוש במידע כאמור לעיל.
את המידע המבוקש יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים של העירייה ,הנמצאת בתיבת מכרזים
במזכירות העירייה  ,בבניין העירייה ע"ש פנחס זינגר ברחוב ויצמן  1ברמלה .
עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשה ביום רביעי ה 24.03.21 -בשעה . 12.00
מסירת המידע לידי העירייה תתבצע על חשבון הפונה בלבד ,והעירייה לא תישא בעלות כלשהיא
שתיגרם לפונה בעקבות הזמנה זו.
לבירורים ושאלות בכל הקשור להליך זה ניתן לפנות לגב' גלית יעקב ,מנהלת מדור ביטוחים
ומכרזים במחלקת משק ונכסים ,עד לא יאוחר מיום רביעי ה 17.03.21 -עד השעה  ,12:00באמצעות
דואר אלקטרוני  .galit@ramla.muni.il :לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .העירייה אינה
מתחייבת לענות לשאלות כלשהן מטעם המציעים ,ומתן מענה לשאלות (כולן או חלקן) נתון לשיקול
דעתה הבלעדי.
בברכת הצלחה,
מיכאל וידל,
ראש העיר.
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נספח א'  -אישור על ניסיון המשתתף באספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות
אני הח"מ ,___________________,ת.ז _________________ המשמש בתפקיד מנהל אגף חינוך ברשות
המקומית ___________ מאשר בזאת:
 .1המציע הפעיל קורסים כמפורט בטבלה שלהלן.
 .2להן פירוט הקורסים שהפעיל המציע ואחוז העוברים בכל קורס ( ציון עובר= ציון 55
ומעלה בבחינת הבגרות).
יש להקיף בעיגול את סוג הקבוצה ;ניתן לסמן יותר מקבוצה אחת
*קורס לפחות  50שעות אקדמיות בנות  45דקות כ"א.
**קבוצה  10-25תלמידים.
מס"ד מקצוע
הקורס

מועד
הבחינה
(חורף/
קיץ)

מספר
שנה"ל מס'
התלמידים תלמידים
שעברו
שלמדו
את
בקורס
הבחינה
בהצלחה
)ציון
עובר55ומעלה(

אורך
הקורס
)היקף
שעות
כולל(

סיווג התלמידים
בקבוצה** :
מב"ר ,אתג"ר,אומ"ץ ,
מרכז חינוך -א;'
לקויי למידה ב'; -
צרכים מיוחדים ג'; -
תלמידים שנכשלו
בבחינה המהווה תנאי
לקבלת תעודת בגרות ד;'
תלמידים -שיש סיכוי
גבוה כי ייכשלו בבחינה
ללא הקורס ה'; -
יש להקיף בעיגול את
הקבוצות הרלוונטיות
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
א/ב/ג/ד/ה
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נספח ב' -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
לכבוד עיריית רמלה
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ (יש למלא את שם המציע) ,המבקש להתקשר
עם המזמין (להלן" :המציע").
אני מצהיר כי אני מכהן כ( _______________ -יש למלא בהתאם) במציע ,וכי הנני מוסמך לתת
תצהיר זה בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי (סמן  Xבמשבצת המתאימה):


עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות
כהגדרתן בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) התשנ"א 1991-ו/או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

 המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק
וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .3בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן X
במשבצת המתאימה):


חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.

חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן ,לחילופין ,המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר
לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .4המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  3לעיל למנהל הכללי של משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה
בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
_________________
חתימת המצהיר

_________________
תאריך
אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
_________________
חתימת עו"ד  +חותמת
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נספח ג' -תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א -
2001

.1

אני הח"מ ___________ ת"ז ____________ המשמש כ __________ ב
___________(שם המציע  ,המשתתפת במכרז ( 37/19להלן" :המשתתף") מצהיר
בזאת כי המשתתף ו/או מי מעובדיו אשר ייספקו את העבודות ו/או השירותים
לעירייה ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה לפי סימן ה' לפרק י'
בחוק העונשין  ,תשל"ז  1977למעט סעיף  , 352כאמור בחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א . 2001 -

.2

כמו כן הננו מתחייבים שלא להעסיק בעתיד ,בביצוע העבודות על פי המכרז הנ"ל,
כל אדם אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.

.3

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________
חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ ______________ /עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום
_____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________ /המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהשהרתי אותו ,כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימת עו"ד
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עיריית רמלה

נספח ד' -הצעת המשתתף – טופס הצעת המחיר
לכבוד
עיריית רמלה
הנדון :הצעת המחיר לאספקת שירותי הוראה והדרכה לבחינות הבגרות ברמלה
.1

לאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי קול הקורא לאספקת שירותי הוראה והדרכה לבחינות
הבגרות ברמלה ,על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדקנו את השירותים הנדרשים ,התנאים
להשתתפות ולהתקשרות עם העירייה ולאחר שבדקנו את כל הדרישות במסגרת העבודות
השירותים האמורים ,הננו מציעים לספק לעיריית רמלה את העבודות והשירותים
המבוקשים במלואם ועל פי לוח הזמנים והיקף המשאבים וכ"א הנדרש .

.2

ידוע לנו כי העירייה רשאית במהלך תקופת החוזה ,להזמין עבודות לפי צרכיה מעת לעת,
כמו כן ,העירייה רשאית לגרוע קורסים שהוזמנו ו/או להקטין את תקופת העבודה
המוזמנת.

.3

.4

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול על ידנו והיא מחייבת אותנו כאמור בה.
בהגשת הצעתנו הננו מסכימים לכל תנאי קול הקורא על נספחיו ,ולא יהיו לנו טענות ו/או
דרישות כלפי העירייה ביחס להליך המכרז ולתנאיו.

.5

מחיר המקסימום שנקבע לעבודות והשירותים נשוא המכרז הינו:

.6

הצעת המחיר:
ההנחה המוצעת על ידנו על מחיר המקסימום לעיל הינה ._____%

המחיר המוצע על-ידי המשתתף לקורס מלא ( 100שעות אקדמיות) לא יעלה על מחיר
המקסימום של ( ₪ 34,188לא כולל מע"מ) .למחירים האמורים לעיל יתווסף מע"מ כדין .

* נא למחוק המיותר  :המציע חייב  /פטור מתשלום מע"מ
מובהר כי לצורך השוואת הצעת המחיר בין ההצעות השונות ,יילקח בחשבון הסכום הסופי
שהעירייה תידרש לשלם למציע לאחר הפחתת ההנחה המוצעת על ידו ובהתחשב בצורך להוסיף
מע"מ או בקיומו של פטור ממע"מ.
 7.1לא ניתן להגיש הצעה המהווה תוספת על מחיר המקסימום לעיל.
 7.2ניתן להגיש הצעה של  0%הנחה ,המהווה את מחיר המקסימום לעיל.
 7.3ניתן לציין אחוז הנחה הכולל עד  2ספרות לאחר הנקודה העשרונית .לדוג'.3.25% :

תאריך___________

חתימה וחותמת המציע______________ :
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